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Olhares 
O Sesc Centro João Pessoa vem apresentando há vários anos, através do Setor de 
Cultura, a exposição Olhares, que reúne obras de seus alunos dos cursos de artes 
visuais. A Exposição Olhares 2021 traz 27 obras, desde alunos iniciantes aos mais 
experientes. Os es�los vão da pintura ao desenho, da reprodução de obras 
conhecidas à criação de um trabalho pessoal, sempre com um toque cria�vo. 

A tela, ou a folha de papel, e seu espaço bidimensional, é o suporte dos trabalhos 
que, muitas vezes, com o auxílio da perspec�va, lançam a ilusão de um objeto 
tridimensional. Isto, ao lado de trabalhos que fixamse no território plano da tela 
ou do papel e exploram suas super�cies lisas com maestria. 

Esta é uma exposição sem pretensões de verdade nem de exa�dão, mesmo 
porque, como bem disse Ma�sse, “exa�dão não é verdade”, em especial em arte, 
que é o que nos interessa aqui. Mas é uma exposição em que alunos encontram 
no pincel, nas �ntas, no grafite, na tela e no papel, expressão de seus dons 
ar�s�cos e onde as expressões terapêu�cas também encontram aconchego, é 
claro. É comum perceber na fala dos alunos como estas duas funções  vêm 
associadas quando se manifestam sobre as a�vidades que exercem no Setor de 
Cultura do Sesc Paraíba. O clima das aulas é de trocas de informações, 
experiências e resultados ob�dos com os trabalhos. A amizade é um fator que 
anima os alunos, em especial na hora do cafezinho.

Alunos com parcos conhecimentos em pintura são agrupados em turmas afins 
enquanto alunos experientes vão para turmas avançadas. Assim, a didá�ca 
diferenciada permite que se desenvolvam igualmente. Ao final, os resultados são 
surpreendentes para o primeiro grupo, e extraordinários, para o segundo. 

Olhares 2021, pela sua amplitude esté�ca e social, comprova o que certa feita 
afirmou Picasso: “A Arte não é a verdade. A Arte é uma men�ra que nos ensina a 
compreender a verdade”. Alunos que aqui expõem entendem que seu trabalho 
ajuda a entender quem são, a sua verdade, e em que circunstância estão 
envolvidos. A realidade de um mundo em pandemia, de um mundo que busca 
novos valores sóciohistóricopolí�cos está presente em cada pincelada, em cada 
flash de luz ou mancha de sombra, em cada volume que se avulta ou se rebaixa, 
etc., pois a pintura é a dor, o saber, o inconsciente, a busca, o deleite de cada um, 
para todos.

Boa visita, virtual e/ou presencial, a todos, todas e todes*.

Amador Ribeiro Netos  

* TODES: Nova forma neutra de gênero grama�cal, sem definição de gênero (masculino e feminino). 

Dulce Carlos
Olhar
Nanquim s/ papel
30x42 cm
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Teresa Brasil
Liberdade
acrílico s/ tela
60x80 cm

Ana Ataide
Casa do Lago 
acrílico s/ tela
50x60 cm

Helena Ramalho
Rancho das Águas
acrílico s/ tela
50x70 cm
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Rua das Flores
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Refúgio
acrílico s/ tela
50x50 cm

Ely Ferreira
Porto
acrílico s/ tela
60x90 cm

Bertezene Costa de Oliveira, nascida em 03 de Setembro de 1945, na
cidade de Areia na Paraíba. Aos 5 anos vim com minha família para a cidade de João
Pessoa, capital da Paraíba, onde estudei em escola pública, me formei em pedagogia
na UFPB realizando meu grande sonho de ser educadora. Hoje, com 76 anos,
aposentada, me realizo nas a�vidades do SESC, no curso de desenho e pintura em
tela completando assim a realização de mais um sonho da minha vida.

Telma Maria Albuquerque Castelo Branco, natural Itabaiana, nascida em 21 fevereiro
1953. Frequentei os Colégio sagrado coração de Jesus em bananeiras, em João
Pessoa, Colégio Lins de Vasconcelos, e outros, fiz o segundo grau, Faço  pintura em
tela no Sesc João Pessoa que uma das minhas maiores paixões.

Maria Dulce de Sousa Carlos, nasci no dia 6 de agosto de 1940 na cidade de
Guarabira PB. Fiz o curso primário e ginasial no colégio Nossa Senhora da Luz em
Guarabira, assim como, o curso normal. Meu sonho era ser professora.
Fui admistradora escolar no Grupo Escolar José Américo.  Em 1973 fiz o curso de
Pedagogia. Desde a infância �nha tendência para o desenho. Fiquei realizada quando
entrei no Sesc para fazer o curso de desenho e pintura onde estou fazendo até hoje.

Maria  Dalva  Marques, paraibana com 79 anos é casada com Adauto Barbosa da
Silva. Tem 2 filhos: Caciodório Marques da Silva e Mônica Marques da Silva e 3 netos.
Foi exercendo  as a�vidades de artes do Sesc que surgiu a paixão por desenho e
pintura.

Esmeralda Rodrigues Barro, filha de Manoel Cândido Alves e Josefa Rodrigues Alves,
natural de Sapé na Paraíba, estudou o ensino médio incompleto e atuou como
professora em fazendas da região. Aos 26 anos, casou com Aldalberto Barro Branco
com quem teve 5 filhos. Perdeu o seu primeiro filho, ainda criança, ví�ma de uma
infecção. Criou os outros quatro, ajudando nas despesas de casa sempre com uma
costura, o�cio aprendido com a mãe. Ingressou no mercado aos 54 anos, pois mesmo
ajudando o marido dizia arcar com todas as despesas da casa. Seu primeiro emprego
foi como modelista, aprendeu esse o�cio na prá�ca e com ele venceu barreiras e já
com os filhos criados, conseguiu sair de casa. Viveu dele até a aposentadoria e hoje
divide seus dias com os cuidados com a casa e as a�vidades de pintura oferecida pelo
Sesc e outras a�vidades de outros grupos da melhor idade.
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Landejane Maria Afonso Ferreira, tenho 72 anos, nasci em 28 de março de 1948, em
Pernambuco. Fiz o curso de psicopedagogia e especialização em Educação Inclusiva.
Trabalhei em Cascavel/PR, em Escola Infan�l. Aposentei e vim morar em João
Pessoa/PB. Gosto de trabalhar com artesanato, como bordado a mão e fita. Faz nove
anos que par�cipo no SESC, do curso de pintura e desenho com uma turma
maravilhosa, coordenada pelo professor Léo, que sempre incen�va os alunos com
amor e dedicação. Fiz várias telas nesse período e a que mais gostei foi essa de
natureza morta para minha querida sobrinha Paula Fernanda.

Maria Helena Ramalho Ventura, nasci na cidade de João Pessoa PB, no dia 19 de
janeiro 1958, mãe de quatro filhos, gosto muito de viajar para fazenda e caminhar.
Frequento as a�vidades do Sesc João Pessoa há mais de dez anos, onde descobri a
paixão pela pintura.

Elioberto da Silva Ferreira, nascido em 25 de novembro de 1982. Natural de João
PessoaPB. Pintar é libertador!!Foi pesquisando a história da Dra. Nise da Silveira,
uma psiquiatra que incen�vava as pessoas sobre seus cuidados a pintar, que eu em
meio a tropeços de volta a realidade co�diana resolvi matricularme no curso de
desenho e pintura do SESC. Recordome do primeiro diálogo com o professor
Leonardo Pessoa, eu dizendo a ele que não sabia desenhar nem pintar. E ele me
dizendo: então você está no lugar certo!

Rosilda Freitas de Oliveira Clemente. Natural de Bonito PE. Morei em Caruaru PE.
Onde vivi, estudei e casei. No ano de 1976 vim para João Pessoa. Aqui me realizei
exercendo a função de professora e mãe de dois filhos. Depois de aposentada passei
a fazer a�vidades �sicas, cuidar mais das minhas plantas, viajar e fazer o curso de
Pintura que tanto amo.

Eliane Cardoso da Silva "Ely Cardoso" , Paraibana/ Pessoense, 49anos, ensino superior
incompleto. Em 2006 �ve um tumor cerebral onde quase perdi a visão,  quando em
2008 conheci a aula de pintura do Sesc. Quando vim em busca de um curso pra pintar
pano de pratos o curso era de pinturas em telas, aí me apaixonei e estou até hoje. Em
2019 fiz uma exposição individual no "casarão dos azulejos " sou também artesã com
crochê, retalhos e pinto panos de pratos também. Também sou apaixonada pela
leitura ( brasileira/estrangeira) " amo", também comecei no Sesc nos meus 18 anos
eu locava livros nos fins de semana e hoje sou uma leitora incorrigível. No momento
formei um grupo de leitura e já estou com 7 crianças incen�vando  a ver um mundo
melhor através da leitura e das artes, já conheceram o Sebo Cultural,  o Museu João
Pessoa e a Casa do Ar�sta e o próximo passeio vai ser conhecer essa exposição.

Maria Gore� Arnaud Porto, apaixonada pelas artes, uso a pintura para expressar
através dos traços, das pinceladas e das cores, o meu sen�mento, o meu
conhecimento, uma história, uma fantasia, uma memória, deixando que os
intérpretes descubram o que elas expressam.
Nasci na cidade de Catolé do Rocha, no alto Sertão da Paraíba, filha do casal José
Arnaud Diniz (in memoriam) e de Maria Queiroz Arnaud, os quais sempre priorizam a
educação da família, grata a eles pelo que sou e por sempre apoiarem as minhas
decisões, também, agradeço a Deus por minha existência. O interesse e o amor pelas
artes surgiu ainda na infância, quando estudei no Colégio Normal Francisca Mendes.
Lá �ve contato com a música, com o teatro e a dança. Os estudos eram alternados
com trabalhos manuais e de artes plás�cas, no entanto, nessa fase não me resolvi
quanto a essas tendências, segui outro caminho.
Caseime. Construí, ao lado do meu esposo, uma família formada por três filhas.
Formeime em Ciências Contábeis. Somente após muitos anos, quando vim morar em
João Pessoa, conheci, por influência da amiga Helma Lira, o curso de desenho e
pintura do Sesc, ministrado pelo Professor Leonardo Pessoa. Desde então, frequento
as aulas, as quais, além de serem um momento de descontração, me ajudam a
intensificar e aperfeiçoar o conhecimento sobre a pintura acrílica em tela.
Ao longo dessa trajetória aprendi algo muito importante: nunca é tarde para começar
ou para retornar a um obje�vo. Acredite no seu potencial, se entregue ao seu desafio,
faça com amor o seu melhor, os frutos serão o resultado inevitável.

Helma Lira, terceira filha entre seis irmãos, nasci de pais trabalhadores e sertanejos.
Com um histórico adolescente carregado de experiências do interior nordes�no fui
crescendo com fatos e histórias que ficaram marcados na memória. No final da minha
adolescência, minha família veio morar em João Pessoa, começando novo ciclo de
aprendizagem. Nos estudos �ve excelentes professores que despertaram minha
vontade de aprender desenho. Caseime, tenho três filhos maravilhosos, �ve um
marido excepcional que, infelizmente, neste ano de 2021 devido a pandemia veio a
falecer após mais de quatro décadas de casamento. Hoje, já aposentada depois de
larga experiência na área educacional, estou me dedicando com mais tempo à
pintura onde sempre fui apoiada pela minha família, principalmente meu filho mais
velho que, um dia, me disse que não deveria esperar pela aposentadoria para
concre�zar meu sonho de ser pintora e presenteoume com uma caixa de madeira
que quando aberta �nha um suporte com cavalete. Caixa esta, cheia de pincéis,
�ntas, paleta, enfim, o que era necessário pra iniciar minhas aventuras na pintura em
tela. Assim, desde 2004 venho me aventurando neste mundo da pintura pra mim
mágico, capaz de me fazer voar na imaginação, realmente feliz ao ver uma tela
finalizada e apreciada por muitos amigos, mas ainda com o coração aberto para novas
aprendizagens nesta incursão ar�s�ca.

Ana Lúcia Ataíde, nascida na cidade de Patospb, no dia 10 de julho de 1952, formada
em técnico de contabilidade na Academia de Comércio Epitácio Pessoa, gosto muito
de decoração de ambiente e artesanato, ul�mamente me reencontrei na pintura. E
está bem sendo a quinta exposição cole�va no Sesc João Pessoa.



Landejane Maria Afonso Ferreira, tenho 72 anos, nasci em 28 de março de 1948, em
Pernambuco. Fiz o curso de psicopedagogia e especialização em Educação Inclusiva.
Trabalhei em Cascavel/PR, em Escola Infan�l. Aposentei e vim morar em João
Pessoa/PB. Gosto de trabalhar com artesanato, como bordado a mão e fita. Faz nove
anos que par�cipo no SESC, do curso de pintura e desenho com uma turma
maravilhosa, coordenada pelo professor Léo, que sempre incen�va os alunos com
amor e dedicação. Fiz várias telas nesse período e a que mais gostei foi essa de
natureza morta para minha querida sobrinha Paula Fernanda.

Maria Helena Ramalho Ventura, nasci na cidade de João Pessoa PB, no dia 19 de
janeiro 1958, mãe de quatro filhos, gosto muito de viajar para fazenda e caminhar.
Frequento as a�vidades do Sesc João Pessoa há mais de dez anos, onde descobri a
paixão pela pintura.

Elioberto da Silva Ferreira, nascido em 25 de novembro de 1982. Natural de João
PessoaPB. Pintar é libertador!!Foi pesquisando a história da Dra. Nise da Silveira,
uma psiquiatra que incen�vava as pessoas sobre seus cuidados a pintar, que eu em
meio a tropeços de volta a realidade co�diana resolvi matricularme no curso de
desenho e pintura do SESC. Recordome do primeiro diálogo com o professor
Leonardo Pessoa, eu dizendo a ele que não sabia desenhar nem pintar. E ele me
dizendo: então você está no lugar certo!

Rosilda Freitas de Oliveira Clemente. Natural de Bonito PE. Morei em Caruaru PE.
Onde vivi, estudei e casei. No ano de 1976 vim para João Pessoa. Aqui me realizei
exercendo a função de professora e mãe de dois filhos. Depois de aposentada passei
a fazer a�vidades �sicas, cuidar mais das minhas plantas, viajar e fazer o curso de
Pintura que tanto amo.

Eliane Cardoso da Silva "Ely Cardoso" , Paraibana/ Pessoense, 49anos, ensino superior
incompleto. Em 2006 �ve um tumor cerebral onde quase perdi a visão,  quando em
2008 conheci a aula de pintura do Sesc. Quando vim em busca de um curso pra pintar
pano de pratos o curso era de pinturas em telas, aí me apaixonei e estou até hoje. Em
2019 fiz uma exposição individual no "casarão dos azulejos " sou também artesã com
crochê, retalhos e pinto panos de pratos também. Também sou apaixonada pela
leitura ( brasileira/estrangeira) " amo", também comecei no Sesc nos meus 18 anos
eu locava livros nos fins de semana e hoje sou uma leitora incorrigível. No momento
formei um grupo de leitura e já estou com 7 crianças incen�vando  a ver um mundo
melhor através da leitura e das artes, já conheceram o Sebo Cultural,  o Museu João
Pessoa e a Casa do Ar�sta e o próximo passeio vai ser conhecer essa exposição.

Maria Gore� Arnaud Porto, apaixonada pelas artes, uso a pintura para expressar
através dos traços, das pinceladas e das cores, o meu sen�mento, o meu
conhecimento, uma história, uma fantasia, uma memória, deixando que os
intérpretes descubram o que elas expressam.
Nasci na cidade de Catolé do Rocha, no alto Sertão da Paraíba, filha do casal José
Arnaud Diniz (in memoriam) e de Maria Queiroz Arnaud, os quais sempre priorizam a
educação da família, grata a eles pelo que sou e por sempre apoiarem as minhas
decisões, também, agradeço a Deus por minha existência. O interesse e o amor pelas
artes surgiu ainda na infância, quando estudei no Colégio Normal Francisca Mendes.
Lá �ve contato com a música, com o teatro e a dança. Os estudos eram alternados
com trabalhos manuais e de artes plás�cas, no entanto, nessa fase não me resolvi
quanto a essas tendências, segui outro caminho.
Caseime. Construí, ao lado do meu esposo, uma família formada por três filhas.
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crescendo com fatos e histórias que ficaram marcados na memória. No final da minha
adolescência, minha família veio morar em João Pessoa, começando novo ciclo de
aprendizagem. Nos estudos �ve excelentes professores que despertaram minha
vontade de aprender desenho. Caseime, tenho três filhos maravilhosos, �ve um
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que quando aberta �nha um suporte com cavalete. Caixa esta, cheia de pincéis,
�ntas, paleta, enfim, o que era necessário pra iniciar minhas aventuras na pintura em
tela. Assim, desde 2004 venho me aventurando neste mundo da pintura pra mim
mágico, capaz de me fazer voar na imaginação, realmente feliz ao ver uma tela
finalizada e apreciada por muitos amigos, mas ainda com o coração aberto para novas
aprendizagens nesta incursão ar�s�ca.

Ana Lúcia Ataíde, nascida na cidade de Patospb, no dia 10 de julho de 1952, formada
em técnico de contabilidade na Academia de Comércio Epitácio Pessoa, gosto muito
de decoração de ambiente e artesanato, ul�mamente me reencontrei na pintura. E
está bem sendo a quinta exposição cole�va no Sesc João Pessoa.



Rivaldo Araújo, natural de PatosPb.Comecei no desenho principalmente capas de
histórias em quadrinhos, o destaque sempre foi a figura humana. O surrealismo é o
es�lo que sempre provocou as minhas inquietações e a ferramenta nas mãos foi a
�nta a óleo. Quando surgir o curso de pintura no Sesc, abriram novas portas e outras
possibilidades já com a �nta acrílica. Par�cipando assim de várias exposições
cole�vas e individuais nessa estrada ar�sta.

Maria da Salete Figueredo de Carvalho, brasileira, paraibana, casada,  graduada em
Ciências Jurídicas e Sociais e em Letras. Mestra em Letras e Doutora em Linguís�ca e
par�cipante do Grupo de Pesquisa em Formação Docente. Professora aposentada
pelo IFPB,  João Pessoa PB.

Teresinha  de Jesus Moura Lopes Brasil, nascida em Borborema, um brejo Paraibano,
com nove anos vim com minha família morar em João Pessoa, aqui estudei em escola
pública  e privada, fiz o segundo  grau  no Liceu paraibano, abandonei os estudos,
comecei  a trabalhar, fui para prefeitura  comecei  a ensinar, depois fui aprender
contabilidade,  onde passei vários anos trabalhando  até  casar, depois de formados e
casada, fui me dedicar ao que sempre gostei trabalhos manuais, tricô  crochê,  a dez
anos a atrás,  fui ao Sesc aprender  a pintar  estou lá  até  hoje, pois amo pintar.

Maria de Fá�ma Arnaud Fi�paldi, natural de AlexandriaRn, graduada em Farmácia e
Bioquímica pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Admiradora de artes
plás�cas, especialmente pintura, e tem como hobbies: Leitura e filmes.

Lena Araújo, nasceu em Campina GrandePB. Sempre foi amante da arte, mas nunca
teve o incen�vo e a  oportunidade de aprender. Até que em Pariqueraaçu SP,
conheceu Gelsir, uma estudante de artes plás�cas  que a mo�vou a realizar o seu
primeiro trabalho. Ao mudarse para João Pessoa, Lena encontrou no Sesc, o que
tanto procurava para a realização do seu sonho, aprender as técnicas necessárias
para a�ngir os seus obje�vos na arte. Hoje con�nua o curso aprimorando ainda mais
suas artes, fazendo sempre suas pinturas com muito amor, carinho e dedicação.

Amador Ribeiro Neto nasceu em 1953 em Caconde, interior de SP e reside em João
Pessoa há trinta anos. Professor �tular aposentado do curso de Letras da UFPB.
Poeta e crí�co literário, sua experiência com a pintura teve início em 2018 no Sesc de
João Pessoa com as aulas do Professor Leonardo Pessoa. Esta é sua estreia em
exposição pública.

Lourdinha Araújo, sou aposentada, há  uns 10 anos frequento o curso de pintura em
telas do Sesc, que me enche de sa�sfação, faço  também  artesanato para preencher
minha mente e as horas vagas.

Socorro Santos de Lira, viúva 67 anos  aposentada faço curso de desenho e pintura
no Sesc João pessoa, PB e gosto de fazer crochê no meu tempo livre e fazer
caminhada.

Maria das Neves Araújo, nasci em Bananeiras em 20 de maio de 1946. Fui professora
em Bananeiras. Estudei no colégio de freiras no Tio Grande do Norte. Ainda muito
jovem Morei em João Pessoa. Fiz faculdade de ciências com habilitação em geografia.
Hoje me encontro muito feliz fazendo pintura em tela no Sesc João Pessoa é o curso
que mais gostei na minha vida. Sou convidada pelas escolas de samba para dançar
frevo, outra paixão que me faz muito feliz.

Rubenita Nóbrega resido em João Pessoa PB. Professora. Minha ligação com as artes,
amo  as, mas sou apaixonada pela pintura. Ela me acalma, me dá alegria, paz,
emoção, auto es�ma. Me faz viajar para um mundo invisível.

Maria Auxiliadora Montenegro Pereira. Moro em JOÃO Pessoa sou artesã e amo
pintura.
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